
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

 مقدمة
يستثمر معهد الدوحة للدراسات العليا كثيًرا في طالبه، ويسعى 

جاهًدا لضمان أن يحقق كل طالب مسجل نجاًحا أكاديمًيا 

ص لكل طالب  بأفضل وسيلة ممكنة. وتحقيًقا لهذه الغاية، ُيخصَّ

 مرشد أكاديمي من لحظة القبول حتى التخرج. 

ل دور املرشد األكاديمي في:
ّ
 ويتمث

 معهد الدوحة،  لطالب الجدد فيدعم عملية دمج ا

وتحقيق توجيه ناجح في شأن بيئة املعهد وسياساته 

 وإجراءاته.

 .دعم التقدم العلمي الناجح للطالب حتى التخرج 

وعادة يبقى املرشد نفسه مع الطالب طوال فترة الدراسة مقدًما 

املساعدة والدعم الالزمين في املجاالت ذات الصلة كاالستشارة في 

املقررات، والبت في خطة الدراسة، وتحقيق شروط اختيار 

  التخرج، وفهم سياسات املعهد وإجراءاته.

Introduction: 

 

DI invests greatly in its students and strives 

to ensure that each enrolled student achieves 

academic success in the best means possible. 

To this end, each student will be assigned an 

academic advisor from the onset of 

admission until graduation time.  

 

 

The role of the academic advisor is to: 

 

 Support the integration of new 

students into DI and achieve 

successful orientation on the DI 

ecosystem, policies, and procedures 

 Support the successful academic 

progress of students until graduation 

 

Normally the same advisor will accompany 

the student throughout the whole period of 

study offering the needed help and support 

in pertinent areas such as advising on the 

selection of courses, deciding on a plan of 

study, meeting graduation requirements, and 

understanding DI policies and procedures.  

 بيان السياسة

  يتولى كل مرشد أكاديمي 
ً
من مسؤولية إرشاد عدد  عادة

طوال فترة برنامجهم الدراس ي، وهو ما  (6إلى  4طالب )ال

يتيح له متابعة تقدمهم ومراقبته من القبول حتى 

التخرج. وفي بعض األحيان، تنشأ ظروف تدعو للنظر 

غ مدير البرنامج بمثل 
ّ
في تغيير املرشد األكاديمي، وُيبل

Policy Statement:  

 

 Typically, each academic advisor will 

be responsible for advising 4 to 6 

students throughout the whole 

duration of their academic program, 

this will allow the academic advisor to 

follow and monitor the student’s 

progress from admission until 

graduation. Occasionally 

 السياسات األكاديمية
Academic Policies  

 

 

 اإلرشاد األكاديمي 
Academic Advising 
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هذه الحالة باستخدام "نموذج تغيير املرشد" ويعّين 

 الة مبررة.مرشًدا جديًدا إذا اعتبرت الح

 

 

  الطالب واملرشد األكاديمي مسؤوالن مًعا عن إقامة

تواصل فيما بينهما والحفاظ عليه. أّما الحفاظ على 

املستوى األكاديمي الجّيد للطالب فهو مسؤوليته 

وحده، فيما تكون مسؤولية املرشد متابعة التقدم 

 األكاديمي للطالب ودعمه عند الحاجة.

 الب مسؤولة عن توفير كل إدارة التسجيل وشؤون الط

الدعم الالزم للمرشدين األكاديميين، بما فيه معلومات 

عن الطالب كاملحاضرات وبرامج الدروس وغيرها من 

 البيانات ذات الصلة.

 

  يشمل اإلرشاد األكاديمي املجاالت التالية، من دون أن

 يقتصر عليها:

توجيه الطالب الجدد ودعم اندماجهم في مجتمع  .أ

الدوحة، وهذا يشمل تحديد توقعات معهد 

 الطالب حيال املتطلبات األكاديمية للمعهد

 وبرامجه.

مناقشة الخلفية األكاديمية للطالب وقدراته  .ب

ومعارفه واهتماماته وأهدافه املهنية، وبناًء عليه 

 اقتراح خطة عامة لدراسته طوال مدة البرنامج.

 

املوافقة على اختيار الطالب ملقررات الفصل  .ج

 دراس ي في األسبوع األول من التسجيل.ال

إرشاد الطالب في شأن مسائل إتقان اللغة،  .د

على مسار العمل حول هذا الشأن واالتفاق 

 بالتشاور مع مركز اللغة بحسب الحاجة.

circumstances arise that call for 

consideration of a change of the 

academic advisor, such a case will be 

communicated to the head of the 

program using a “change of advisor 

form” and he/she will reassign a new 

advisor if the case is deemed valid. 

 The student and the academic advisor 

are mutually responsible for 

establishing and maintaining 

communication. The student’s good 

academic standing is her/his sole 

responsibility whereas the 

reasonability of the advisor is to 

follow-up and support the student’s 

academic progress when need be. 

 The Department of Enrollment and 

Student Affairs is responsible for 

providing all necessary support to the 

academic advisors including 

information on the student such as 

transcripts, course schedules, and 

other relevant data.  

 The scope of academic advising shall 

include but not be limited to the 

following areas: 

a. Orienting new students and 

supporting their integration 

within the DI community, this 

includes setting the student’s 

expectations about the academic 

requirements of DI and its 

programs; 

b. Discussing the student’s 

academic background, abilities 

and knowledge, their interests 

and career objectives, and, on 

that basis, advising a general 

plan of study for them for the 

whole duration of the program; 

c. Approving the student’s course 

selection for the semester during 

the first week of registration; 

d. Advising them on language 

proficiency issues and deciding 

on course of action in 

consultation with the Language 

Centre as needed; 
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تقديم املشورة في طرق وأليات التعليم والتعلم،  .ه

بما فيها سياسات التقييم واملستوى األكاديمي 

 الجيد.

في اختيار مسار التخصص  مساعدة الطالب .و

 الدقيق.

وضع خريطة طريق مع محطات التقدم األكاديمي  .ز

 للطالب.

 مساعدة الطالب في اختيار موضوع األطروحة. .ح

إرشاد الطالب في اختيار املواد االختيارية من  .ط

 البرامج و/أو الكليات األخرى.

شرح السياسات واإلجراءات األكاديمية ذات  .ي

 والكلية. الصلة باملعهد

 ناقشة مشاكل الطالب الشخصية التي تتعلقم .ك

باملعهد وتخفيفها، و/أو املجاالت األكاديمية بما 

فيها املشاكل املحتملة مع مقررات بعينها وأعضاء 

 هيئة التدريس، وغيرها من الحاالت.

تحديد الطالب الذين يواجهون صعوبات  .ل

أكاديمية، وخاصة دعم الطالب في االختبار 

 توى أكاديمي جيد.األكاديمي لتحقيق مس

 

  ع الطرفان تقييًما متفًقا
ّ
في نهاية كل فصل دراس ي، يوق

عليه بين الطالب واملرشد للفترة املنقضية وقائمة 

بأهداف الفصل الدراس ي املقبل بحسب مقتض ى 

الحاجة، وُيحفظ في ملف الطالب في إدارة التسجيل 

 وشؤون الطالب.

 :عملية تعيين املرشدين األكاديميين

  إدارة التسجيل وشؤون الطالب مسؤولية تنفيذ تتولى

عملية تعيين املرشدين األكاديميين بالتعاون مع عمادة 

 كل كلية ومع مدراء البرامج.

e. Advising on the teaching and 

learning platforms including 

assessment policies and good 

academic standing; 

 

f. Assisting students with choice of 

concentration track; 

 

g. Developing a roadmap with 

milestones of the student’s 

academic progression; 

h. Assisting students with choice of 

thesis topics; 

i. Advising students on selecting 

electives from other programs 

and/or schools; 

j. Explaining relevant academic 

policies and procedures within DI 

and the school; 

k. Discussing and mitigating 

student personal issues that 

relate to DI and/or academic 

areas including potential issues 

with specific courses, faculty, and 

other cases; 

l. Identifying academically 

challenged students and 

especially supporting students 

with academic probation to 

achieve good academic standing. 

 

 At the end of each semester a 

mutually agreed assessment by 

student and advisor of the elapsed 

period and list of goals for the coming 

semester as appropriate will be signed 

by both parties and kept in the 

student’s file in the Department of 

Enrollment and Student Affairs. 

 

Process of Assigning Academic Advisors:  

 The Department of Enrollment and 

Student Affairs is responsible for 

implementing the process of assigning 

the academic advisors in collaboration 

with the Deanship of each school and 

with the heads of programs.  
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  بعد قبول الطالب بنجاح ومرور أربعة أسابيع على

األقل من بداية الفصل الدراس ي، تقوم إدارة التسجيل 

 علىوشؤون الطالب بتوزيع طالب البرنامج عشوائًيا 

أعضاء هيئة التدريس املتفرغين في هذا البرنامج 

بطريقة منصفة وعادلة. وترسل اإلدارة قوائم الطالب 

ومرشديهم املخصصين إلى العمداء ومدراء البرامج 

 واملرشدين األكاديميين املعينين.

 

  تعلم إدارة التسجيل وشؤون الطالب الطالب، قبل

املخصص له تاريخ التحاقه، باسم املرشد األكاديمي 

عبر البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف، ويرفق إشعاًرا 

 بهذا األمر في ملف القبول الذي يستلمه بعد االلتحاق.

  ا التواصل مع مرشده
ً
يتعين على الطالب املقبول حديث

األكاديمي خالل األسبوع األول من التسجيل )التوجيه( 

 وقبل بدء الدروس.

 

 Upon successful admission of 

students and at least four (4) weeks 

from the start of the semester, the 

Department of Enrollment and Student 

Affairs will assign the students of a 

program randomly to the respective 

fulltime faculty members of that 

program in an equitable and fair 

manner. The department will send the 

lists of the students and their 

assigned advisors to Deans, heads of 

programs, and the assigned academic 

advisors.  

 The Department of Enrollment and 

Student Affairs will notify students of 

their assigned academic advisors, 

prior to their joining date, through 

emails or by telephone in addition to 

including a notice to this effect in the 

admission package, which they receive 

upon joining. 

 Newly admitted students are required 

to report to their assigned academic 

advisor during the first week of 

registration (orientation) and before 

classes start. 
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